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 14/04/2017                  م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 تالش صلح با طالبان!!
 

  

نوشته و به توجه جناب  2015این صحبت خودمانی و این شعر را در هفدهم جنوری من 
"محمد اشرف غنی احمدزی" رسانیده بودم و انتظاری که از ایشان و از حکومت وحدت 

و عملی ملی داشتم با درد و تأسف تا امروز که بیشتر از دو سال از آن می گذرد شنیده 
اً تغم انگیز افغانستان عزیز و مردم برده بار آن و خاصنشد و برای بهبود اوضاع پیچیده و 

برای جلوگیری و توقف کشتار مردم بیگناه از طرف طالبان و داعشیان روزنۀ امیدی باز 
. اینک باز هم این معروضه را با آن سروده که از دل برخاسته در وبسایت عزیز گردیدن

 رم.)آریانا افغانستان آنالین( به دست نشر مجدد می سپا

 
 غنی جان!! 

بت کنم، یکی این که با مرحوم پدر مانی صحخود جهت دو وطن از مقتدر رئیس صاحب جمهورشما می خواهم با »

ل سا دوم این که شاید سن و دوستی داشتم و ، آشنائی وملی افغان بانک موریتم دردوره مأ ، از، شاه جان احمدزیشما

ول نام اه ب ، بدون القاب وجرئت کردهحیث کاکا ه باشد که می توانم بفرزندانم  سال یکی از به سن و برابر شما

، که مبارزه با فساد اداری، آوردن صلح سرتاسری با طالبان تالش در جریان دولتداری و در .«بسازم تان مخاطب

 ً  هم در ن، آدیادا می کنبلند  ، آوازهیجان خاص و ، اصطالحات وطنی را با شورمصمم معلوم می شود جدی و بعضا

 حافظه یاد می کنم: دیپلوماسی که چند تای آنرا با استمداد از محافل خیلی رسمی و
 

 1: کابل   طالبان در انتحاری های مکرر محفل تقبیح از بس است دگه!!! در 

 2: که فرمودید کنندگان قانونی سنگ مرمر، خطاب به صادر غیر هرات راجع به صدور صحبت با تجار در :

  «نکنم ، اوالد پدرم نباشم. طرفش بر اگر»

 3 خود: با اشاره به گردن ش برای بدست آوردن صلح با طالبانمورد تال امارات عربی در محفلی در : در : 

  «سرم هم برود کوشش خواهم کرد. اگر»

ه ساخت" را به خود مصروف غنی جانشما "این گفتارها و گفتارهای احساساتی دیگر، مجموعه ای از تالش هاست که  

 هم می کنیم. می کردیم و هنوز دعا که ما به آرزوی موفقیت هایش دعا  است

پیهم  رامی هایآ وسعت نا بی گناهان و ، همان بی عاطفگی، کشتارطالبان ارتباط پیدا می کند اما آنچه با گروه متحجر

 نا پیدا.  ، تاریک ونمای این صلحدور است وعزیز افغانستان  تا سر سر در

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_talaash_e_solh_baa_taalebaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_talaash_e_solh_baa_taalebaan.pdf


  
 

 

 2از 2

 ارب حسن یک تكرارحیث ه ، اینک بدوستان گذشته باشد نظر که شاید از« جوی صلحو  جست در»ی داشتم سروده ا

 ارم:دست نشر می سپه ب دیگر

 

 جوی صلحو  جست در

 

 شهد جویند و دریـن کاسه شرنگست هنوز صلح گویند و درین غمکده جنگست هنوز

 و صفا باخته رنگست هنوز چهــرۀ صدق دیــدۀ مـهــر و وفــا تـیـره و تنگست هنوز

 پـای ایـن راحـلـه، در قافـلـه لنگست هنوز پر ز فراز است و نشیب خم و راه پرپیچ و

 

 بــحــر، طوفانی و در کام نهنگست هنوز کــوه، پـر حـادثــه و بـادیــه هــم طـوالنی 

 لنگست هنوزبـیـشه  در پـنـچــۀ خـونـبار پ شـهـر پــُرغلغلـه و قـریـه و ده وحشت زا

 آسمان تیـره و تاریک و دو رنگست هنوز مــی وزد بـــاد مخالـف بـه فـضای میهــن

 

 جنگ این قـوم به تحریک فرنگست هنوز نخل این باغ ز سرچشمۀ دشمن خورد آب

 سـیـنـه آمـاجـگـه تـیــر و خدنگست هنوز کـــام، شیرین نـتـوان کـرد به نامیدن قـنـد

 نـامـی از صلح نگـیـرنـد که ننگست هنوز ت نـدهــد، حیرانمکس به کس دست مــؤد

 

 اسـفـا، رابـطـه هـا شیشه و سنگست هنوز سعــی کردند که یاران همه یکرنگ شوند

 هـمـه در مـعـرکـۀ جنگ و تفنگست هنوز مـن و تـو منتظر صلـح، دریـغـا کامــروز

 جمله تهـی مغـز و جفنگست هنوزگفته ها  دل چـه بـنـدیـم به وســواس سیاست کانجا

 

 قـفـس اصالً نکنند« اسـیـر»الـتـفـاتـی بـه 

 بسکه صیاد بـه تمکـیـن و درنگست هنوز
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